Jezdecké odpoledne ve Bzenci
1.9.2019
1. Základní ustanovení
1.1. Základní informace
Kategorie závodů:
Název závodů:
Pořadatel:
Datum závodů:
Místo konání:

Veřejný trénink /hobby/
Jezdecké odpoledne Bzenec
Liga na ochranu zvířat Bzenec
1.9.2019
areál Jezdecké stáje BZENEC, K. Klostermanna 1497, 696 81

1.2 Funkcionáři závodů
Ředitel závodů:
Kontaktní osoba:
Rozhodčí:
Stavitel parkuru:
Dozor na opracovišti:
Hlasatel:
Lékařská služba:
Veterinární dozor:

Vít Svrčina
Hana Svrčinová, tel.: 736 648 521, jsbzenec@seznam.cz
Jana Bílková
Hana Svrčinová
Martina Čejková
Hana Svrčinová
Soňa Třísková
na telefonu, MVDr. Markéta Valihrachová

2. Technické parametry
Kolbiště:
Opracoviště:
Opracování:

80x60 pískové
100x80 pískové
Opracoviště otevřeno od 12 hodin do konce závodů

3. Přihlášky a časový rozvrh

SOUTĚŽE JSOU PŘÍSTUPNY PRO VŠECHNY JEZDCE I KONĚ, KTEŘÍ CHTĚJÍ ZMĚŘIT SVOJE SÍLY, BEZ OHLEDU
NA ČLENSTVÍ ČI VLASTNĚNÍ LICENCE.
Uzávěrka:

Uzávěrka přihlášek je do 22.8.2019

Přihlášky:

email: jsbzenec@seznam.cz
tel.: 736 648 521

Prezentace:

Pouze telefonicky při změnách na tel.: 736 648 521 do 11 hodin.

Technická porada:

Nekoná se, veškeré informace budou dostupné při prezentaci.

Start soutěží:

a) Soutěž č. 1 ve 14 hodin; další soutěže následně.
b) Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový rozvrh dle počtu přihlášených.

4. Přehled jednotlivých soutěží
a/ Muzik Kúr „Z“
b/ Malý parkur do 50 cm
c/ Velký parkur do 80 cm

5. Soutěže, startovné/zápisné a ceny
5.1. Soutěž č. 1 – Muzik Kúr „Z“
Otevřená soutěž, pro jezdce a koně bez omezení
Délka trvání orientačně 3-4 min, v kostýmech, hodnotí se kromě provedených cviků i sladění hudby
a kostýmu, začínající jezdci mohou vynechat cvalové prvky. Hudbu prosím pošlete emailem na adresu
jsbzenec@seznam.cz nejpozději do 23.8.2019.
Startovné: 100 Kč
Věcné ceny pro první tři umístěné, poháry, floty
5.2. Soutěž č. 2 – Malý parkur do 50 cm (Jednokolový)
Otevřená soutěž, pro jezdce a koně bez omezení
Na limitovaný čas
Startovné: 100 Kč
Věcné ceny pro první tři umístěné, poháry, floty
5.3. Soutěž č. 3 – Velký parkur do 80 cm
Otevřená soutěž, pro jezdce a koně bez omezení
Dvoukolová s rozeskakováním
Startovné: 100 Kč
Věcné ceny pro první tři umístěné, poháry, floty

6.Technické ustanovení
6.1. Veterinární předpisy
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (Průkazy koní), které musí obsahovat
doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok. Vyšetření krví na infekční
anémii koní nesmí být starší než 12 měsíců.

7. Obecné informace

7.1. Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich
poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je plně
odpovědný přihlašovatel.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka /přihlašovatel/.
7.2. Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců
na kolbišti a opracovišti!
7.3. Ustájení
Ustájení v omezené míře, 300Kč/box
7.4. Ubytování
Ubytování pořadatel nezajišťuje.
7.5. Ostatní služby
Lékařská služba: Uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu.
Veterinární služba: Zajištěna proti úhradě.
Podkovářská služba: Pořadatel nezajišťuje.
Občerstvení: Zajištěno v areálu závodiště po celý den.
Rozpis zpracovala: Hana Svrčinová
Ve Bzenci 23.1.2019

